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Právě jste přijeli? 

(Včera.) Včera? 

Kde jste byli? 

(Tady.)  

Pohltilo vás  

kimchi? 

Dobrá, víte co… 

Kdo pro mne dnes vařil?  

Všechny jeptišky. Děkuji. 

Bylo to dobré, ale víte,  

slyšela jsem, jak si všichni  

komáři stěžovali? 

Komáři říkali: 

„Mistryně, proč musíte 

jíst taky to kimchi? 

Už všichni tady jedí  

kimchi.“ 

Žádná jiná chuť. 

Dnes večer odmítli  

moji „krev“. 

Říkali: „Dnes už máme  

dost kimchi a zázvoru“ 

od Korejců. 

Dobrá, velmi dobře. 

Takto mě nebodají. 

Co víc můžeme chtít? 

Vše ostatní už máme, že? 

Jako Nasrudin, že? 

Pamatujete si ten příběh? 

Když se ho král zeptal:  

„Co by sis vybral  

ctnost nebo peníze?“ 

On řekl, že by si vybral  

peníze. Vzpomínáte? (Ano.) 

Král tedy řekl: 

„Já bych si zvolil ctnost.“ 

Samozřejmě, každý si zvolí, 

co nemá. 

Chutná vám kimchi? Dobré? 

Dávají do něho zázvor.  

Proto sedíte 

a cítíte… 

bum, bum, bum. 

Chcete sedět klidně, 

ale uvnitř to… 

bum, bum, bum. 

Silné, ne?  

Vlastně 

v Au Lac  (Vietnamu) 

nebo na Formóze (Taiwanu) 

říkají: „Nepodávejte zázvor 

lidem mladším 60-ti let.“ 

Těším se na den,   

kdy budu moct jíst zázvor, 

pít zázvor a budu  

jako Korejci, 

tak silná. 

Opět vás vítám doma. 

Mnohokrát jsem vám říkala, 

že máme štěstí, protože  

spolu můžeme někde  

sedět a meditovat. 

Dobrá, teď vám  

budu vyprávět příběh, 

abyste věděli,  

jaké štěstí máme. 

Tady je to. 

Víte, v dávných dobách, 

když sešel nějaký  

Mistr dolů na Zem, 

vždy musel začínat znovu. 

Teď, v nové době  

je to stejné, nebylo to tak 

jen v dávných dobách. 

Ale mluvme 

o dávných dobách, 

protože to známe víc  

z historie. 

Například Buddha, měl  

také problémy s protivníky 

nebo jinými náboženskými  

řády 

a Ježíš byl takto ukřižován,  

a vůdci dalších  

náboženství,  

jako Prorok Mohamed, 

nechť je v míru. 

Buďte také v míru. 

Když se lidé islámského 

náboženství potkají, 
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řeknou: 

„Mír s tebou.“ 

To je moc hezké. Nebo… 

„Salaam alaikum“, 

a pak „Alaikum salaam“. 

Ano. „Salaam alaikum“, 

a „Alaikum salaam“. 

Dobrá. 

Pak to otočí, 

víte? Jako, 

„mír s tebou“ 

a „mír také s tebou“. 

A mír ať je  

s vámi všemi na celém světě. 

Doufejme v to. 

Někdy také říkají: 

„Bůh ti žehnej“ nebo 

„Bůh tě ochraňuj“. 

Velmi hezké. Hezký pozdrav. 

Ano, velmi pozitivní. 

Moc se mi to líbí. 

Teď to vidíte, 

Sikhští guruové byli také 

pronásledováni 

i Prorok Mohamed, 

mír s ním. 

Pravděpodobně, když žil, 

moc míru neměl. 

Vidíte, 

pronásledovali ho 

z místa na místo, 

byla to hrozná doba  

pro Proroka  

a jeho následovníky. 

Buddha byl 

také pronásledován 

zavedenými  

náboženskými vůdci. 

Dělo se to všude. 

Ježíš byl také ukřižován, 

kvůli zavedeným  

náboženským řádům. 

Nevím, proč je to tak. 

Myslím,  

že náboženská společnost 

by měla učit to samé, 

co učil Ježíš 

nebo Prorok Muhamed, 

v té době, 

nebo Buddha 

nebo Guru Nanak 

nebo jakýkoli prorok. 

Kdykoli je ale viděli kázat, 

vykládat učení, 

nelíbilo se jim to. 

Nerozumím tomu,  

jak mohou věřící lidé, 

kteří vyučují  

stejné učení, 

kteří prohlašují nebo také  

tvrdí, že věří v Boha, 

v jednoho Boha 

a kteří opakují  

stejné učení dávných dob 

a nový Prorok 

nebo Mistr, který přijde 

dělá to samé, 

nevím, proč  

musí pokaždé  

toho Proroka pronásledovat. 

Tomu nerozumím. 

Možná, že si neuvědomili, 

co kážou. 

Jen říkali: 

„Bůh je uvnitř vás, 

Bůh je uvnitř vás“, 

ale hledali Boha venku. 

Jako ten muž,   

který ztratil klíče  

v tmavé aleji nebo garáži 

a jde ty klíče hledat  

ven na ulici pod lampu, 

protože je tam lépe vidět. 

Ano, nicméně,  

tak funguje tento svět, 

i když prohlašovali, 

že kázali stejné věci, 

vždy byli proti  

každému prorokovi, 

který nejen, že pravdu káže, 
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ale může vám ji dokázat. 

A nejspíš  

si ani neuvědomovali 

o čem mluví. 

Jen mluvili,  

jako by přeříkávali 

recept na jablkový koláč, 

ale nikdy žádný neupekli 

a nevěděli,  

jak takový koláč chutná. 

Přeříkával jen  

recept na koláč. 

Proto, když někdo 

koláč upekl 

a dal ho všem ochutnat, 

„Tady je jablkový koláč.“ 

„Ne, ne! To není možné, 

to není možné. 

Já sám jsem nikdy 

jablkový koláč neviděl. 

Umím jen mluvit 

o jablkovém koláči. 

Jak tedy můžete říct, 

že toto je jablkový koláč?“ 

Víte, co myslím? 

To je ten problém. 

Není to jen to. 

Je to také závist, 

lidská soutěživost: 

„Co? Podívejte se na něho!  

Jak vypadá! 

Nemá na sobě ani roucho, 

s kloboukem tak vysokým 

a se stužkou padající sem 

a musí chodit takto, a takto. 

Jak to, že nedělá 

nic takového 

a tolik lidí ho následuje?“ 

„Je blázen?“ 

To znamená, 

že „je něco špatně“. 

A také, „Podívejte se na ni, 

nevypadá jako nikdo, 

koho známe“, 

víte, svatý člověk, 

„Jak to,   

že ji všichni následují? 

V tom musí být něco  

nekalého!“ Víte? 

Alespoň nedobrého pro ně. 

Nedobrého pro jejich zájmy. 

Proto od dávných dob 

Prorokové vždy  

hodně trpěli. 

Takže,  

nejenže trpěl on, 

jeho žáci trpěli také. 

To víte, že? 

Ano, někdy je hrozně  

pronásledovali. 

A tady je jeden  

z příběhů. 

Teď budeme meditovat  

víc a víc a lidé se budou 

měnit na vegetariány, 

pak bude ve světě víc  

míru a bude to  

pro duchovní praktikující 

snazší. 

Toto je příběh  

o chlapci, který tehdy  

patřil k tradici Sikhů, 

náboženství Sikhů  

a o jeho neochvějné  

víře v jeho víru.  

Jak víte, mnoho  

sikhských Guruů bylo  

nějak pronásledováno  

jakoukoli vládou 

v té době,  

samozřejmě  

kvůli nedorozumění 

nebo možná z horlivosti 

tradičního 

náboženského řádu 

v té době. 

Proto je hodně  

pronásledovali 

a jejich žáky taky. 

A někteří žáci  
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dokonce museli použít ruce, 

aby ochránili svoje rodiny  

atd., podobně jako  

někdejší islámský řád. 

Je to moc špatné, 

co se jim stalo. 

Tento příběh je  

o chlapci, 

který věřil v té době  

v sikhismus, v jeho Guruy.  

V Indii v té době 

bojoval král Farrukh-siyar, 

proti Sikhům z Pandžábu, 

to jsem vám říkala. 

Ano, protože král 

náleží buď jednomu  

náboženství nebo druhému. 

A když pak někdo  

hlásá něco jiného  

a není to z knih, 

pak si král myslí, 

že má právo 

zničit toho „bezvěrce“ 

který nevěří v to, 

v co on. 

Ano, to se stává stále.  

Je to velmi smutné, 

protože si všichni myslí, 

že věří v Boha, ale  

pak se ve jménu Boha 

vzájemně zabíjejí. 

Myslím v těch dobách. 

Všichni, kdo  

mezi sebou bojovali 

kvůli náboženské víře 

to často dělali kvůli 

stejnému Bohu, stejnému 

„jablkovému koláči“. 

Jen s tím rozdílem,  

že jeden ho upekl a jí ho 

a ostatní celé dny přeříkávají 

recept na jeho upečení 

a pak bojují proti tomu, 

kdo ten koláč ochutnal, 

protože oni ho nikdy  

neochutnali. 

Tak to chodí. 

Dobrá. 

Proto král Farrukh-siyar 

bojoval proti 

Sikhům z Pandžábu 

v naději, že se jich  

ve svém království  

úplně zbaví. 

Věřili byste tomu? 

Skutečně se jich  

všech chtěl zbavit. 

Proto  

vydal rozkaz své armádě 

i všem ostatním, 

aby všem Sikhům,  

které zajmou, 

hned uťali hlavu. 

Vidíte, jak to bylo brutální? 

Prostě ve jménu náboženství. 

Rozumíte mi? 

Ano, samozřejmě, 

král je mocný. 

Král vám mohl 

nechat utnout hlavu 

kdykoli chtěl, 

v té době, ano. 

Proto, když nebyl 

král osvícený 

a byl taky trochu fanatický, 

pak samozřejmě, 

dovedete si představit, 

jak obtížné bylo 

pro guruy Sikhů 

a jejich žáky 

v té době přežít. 

Víra ale vždy zvítězí, 

bez ohledu na to, jak je to  

těžké, lidé vždy věřili 

a následovali  

tyto Mistry – 

Sikhy nebo Ježíše 

nebo Proroka Muhameda, 

Buddhu atd. 

nic je nemohlo zastavit. 
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Nic. 

Král nabídl  

odměnu 200 rupií každému, 

kdo přinese hlavu  

Sikha. Och, hrozné! 

Byl to jako  

hon na čarodějnice 

ve středověku, ne? 

Víte, je to dokonce 

velmi nebezpečné, 

protože můžete  

utnout hlavu komukoli, 

když chcete a pak  

přinést tu hlavu králi 

a říct: 

„Tady je Sikh.“ 

Jak to taky můžete dokázat, 

víte? Samozřejmě, 

Sikhové měli tehdy 

svá znamení, 

Měli přívěsek, 

hřeben, turban, 

krátké kalhoty 

a šavli. 

Myslím kvůli tomu,  

že se v té době museli  

nějak bránit. 

Ne, že by někoho  

záměrně chtěli zabít, 

ale jen to vypadalo jako: 

„Já mám také zbraň, 

přemýšlej tedy dvakrát,  

než mě zabiješ.“ 

Něco takového. 

Nebo: „Přemýšlej dvakrát 

než mi ublížíš.“ 

Myslím, že to byla jen  

sebeobrana. Stejné to bylo  

v době Proroka Mohameda. 

Prorok nikdy 

neříkal svým žákům, 

aby šli ven a se všemi  

bojovali, ale museli 

chránit své děti a příbuzné. 

Museli mít něco, 

co by ukázali nepříteli, 

alespoň: 

„Já mám taky, jeden z nás   

bude tedy zraněn.“ 

Víte? 

Možná budu zraněn já, 

ale ty budeš zraněn také, 

tak nás nech být.“ 

Něco takového. 

Dobrá, prostě doufali, 

doufali. 
 


